Załącznik nr 1
do Ogłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr OW/1/2019
Załącznik nr 3oceny i wyru operacji własnych LGD

Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Dobiegniewskie”

Potwierdzenie przyjęcia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI
OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI
WŁASNEJ LGD

Nr zgłoszenia: ………………………………………
Dane Zgłaszającego:
Nazwa Zgłaszającego
Adres Zgłaszającego
Numer NIP
E-mail Zgłaszającego
Osoba/osoby upoważnione do
reprezentowania Zgłaszającego (Imię i
nazwisko) wraz z podaniem sprawowanej
funkcji

Osoba upoważniona do kontaktów z RLGD

Imię
i nazwisko
Numer
telefonu
e-mail

W związku ogłoszeniem przez RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w dniu 10.05.2019 r. zamiaru
realizacji operacji własnej na realizację operacji pt. Poznaj nasze pojezierze – publikacja przyrodniczo
– historyczna wraz z klipem, promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze na obszarach
rybackich i akwakultury zgłaszam zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi planowanej
operacji własnej RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, która została opisana w ogłoszeniu
nr OW/1/2019.

Jednocześnie zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji objętej niniejszym
oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” naboru wniosków,
przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie
odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem (pod warunkiem potwierdzenia
przez RLGD, że jestem podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia).

Oświadczam, że spełniam warunki podmiotowe uprawniające mnie do wsparcia, o których mowa w §
7 Rozporządzenia MGMiŻŚ z 06.09.2016 r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania,
wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie
przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym
koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności
terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U.2016.1435).

Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty:

1.
2.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z pełną informacją na temat planowanej do realizacji operacji
własnej RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” znajdującą się na stronie internetowej
www.pojezierzedobiegniewskie.org
Oświadczam, że realizacja przeze mnie operacji odpowiadającej operacji własnej skutkować będzie
realizacją celów i wskaźników zaplanowanych przez RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie wsparcia, to jest nie
zachodzą w stosunku do mnie przesłanki określone w:
1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.
885, z późn. zm.),
2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 2012 r., poz. 769),
3. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417, z późn.zm.).
Oświadczam, że jestem związany niniejszym zgłoszeniem do dnia 30.09.2019 r.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w sprawach związanych z niniejszym zgłoszeniem
drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.
Osoby podpisujące zgłoszenie oświadczają, że zapoznali się z klauzulą informacyjną RODO
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego formularza, akceptują ją i wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez administratorów danych, w zakresie wskazanym
klauzulą.
Oświadczamy, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu oraz w załącznikach informacje
są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Data:
Podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentacji Zgłaszającego:

Załącznik nr 1 do FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI
OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ LGD

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
I.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:
info@arimr.gov.pl
lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie
2016/679”
5. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań
wynikających z ustawy z 10.07.2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1358 ze zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 19.10.2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej
zawartej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1767)
II.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Lubuskiego z siedzibą
w Zielonej Górze 65-057 przy ul. Podgórnej 7, którego organem wykonawczym
jest Zarząd Województwa Lubuskiego. Województwo Lubuskie reprezentowane jest na zewnątrz
przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Zarząd Województwa Lubuskiego wykonuje zadania
Województwa Lubuskiego przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
z siedzibą w Zielonej Górze 65-057 przy ul. Podgórnej 7.
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:
kancelaria.ogolna@lubuskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych,
wskazany
w pkt. II.1;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl lub pisemnie
na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne

rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie
2016/679”;
5. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań
wynikających z ustawy z 10.07.2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1358 ze zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 19.10.2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej
zawartej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1767) - w celu
związanym z prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania i wypłaty pomocy (w tym oceny
wniosku o przyznanie pomocy, oceny wniosku o płatność, analizy i oceny innych dokumentów
związanych z procesem przyznawania pomocy) oraz realizacji innych obowiązków i uprawnień
wynikających z postanowień umowy o przyznanie pomocy z ww. środków.

III.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Dobiegniewskie” z siedzibą w Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:
biuro@pojezierzedobiegniewskie.org lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Mickiewicza 7,
66-520 Dobiegniew;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org
lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2);
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje
zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa
(dane nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora
danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. e) i f) oraz ust. 4 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str.
320, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach
działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo i Morze"
(Dz. U. poz. 1435);

IV. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego
z ww. administratorów danych)
1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym
do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego
prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy;
2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą
przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 oraz nie krócej niż do 31
grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia
archiwizacji;
3. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 wynika
z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, dla potrzeb niezbędnych
do prawidłowej realizacji operacji w ramach działań realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i wdrażanych przez Samorząd Województwa Opolskiego
w ramach PO RYBY 2014-2020.
4. obowiązek podania przeze mnie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących jest
wymogiem niezbędnym do realizacji operacji,
5. w odniesieniu do moich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. posiadam prawo do: dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
7. w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
8. nie przysługuje mi prawo do: usunięcia moich danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO), przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________
podpis

